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Mødedato: 7. april 2021
Mødested: Microsoft Teams
Mødeemne: BIOS Ledelsesmøde
Deltagere: Ole Hertel, Helene Nyegaard Hvid, Flemming Skov, Mikkel Tamstorf,
John Jensen, Louise Verner Machholdt, Theresa Elias (referent) og Stine Bjorholm
Mødeleder: Ole

1. Godkendelse af dagsorden v. Ole

Der er føjet et underpunkt vedr. Corona-retningslinjer til punktet ”Administration”.
Ellers er dagsordenen godkendt.
2. Fundraising - endelig opgavebeskrivelse v. Helene og Stine
Med udgangspunkt i et oplæg fra Stine, diskuterer og beslutter ledelsen en endelig opgavebeskrivelse for fundraising i BIOS.
Revideret opgavebeskrivelse fremsendes inden mødet.
Stine præsenterede en opdateret oversigt over fundraising-opgaver, hvor prioritering af opgaveløsning er angivet.
Beslutning:
Opgavebeskrivelsen for fundraising blev godkendt af ledelsen. Det blev pointeret, at det er vigtigt, at Stine også selv har mulighed for at prioritere i sine
opgaver, eftersom hun i sit virke har et stort kendskab til hvilke aktiviteter,
der skaber størst værdi.
Ledelsen melder de nye prioriteringer i fundraising-opgaverne ud i instituttet, så det er klart for medarbejderne, hvad de kan forvente støtte til.
Målene fra opgavebeskrivelsen for fundraising-området skal desuden indgå i
den kommende strategi for BIOS (2020-2025).
3. Overvejelser om stillingskategorier – prioritering, behov og praktiske udfordringer v. Ole
Der tages udgangspunkt i tilbagemeldinger fra fakultetsledelsen.
Dette punkt udskydes til et senere ledelsesmøde.

Sekretariat, Roskilde
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde

Tlf.: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 8901
E-mail: bios@au.dk
Web: bios.au.dk

AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE

Referat
Dato: 7. april 2021

Side 2/2

4. Institutnavn v. Flemming
Ledelsen drøftede den videre proces for valg af nyt institutnavn.
5. EliteForsk-pris 2022 – deadline 15. april kl. 12 v. Ole
Ledelsen drøftede indstilling af BIOS-medarbejdere til EliteForsk-prisen.
6. Renovering/indflytning v. VL
Indflytning:
Bygningsservice har fundet nogle få ekstra kontorpladser. På baggrund af
dette skal fordeling af kontorerne nu revurderes.
7. Administration v. Helene

Corona-retningslinjer:
Ledelsen drøftede hvilken betydning, de nye retningslinjer vil få for BIOS.
Journaliseringsaktiviteter – drøftelse og beslutning om videre proces:
Dette punkt udskydes til et senere ledelsesmøde.
8. Stillinger i proces (Lukket punkt) v. Ole
9. Spørgsmål til noter fra fakultetsledelsen (Lukket punkt) v. Ole
10. Evt.
Der var intet nyt til evt.
11. Økonomi v. Louise
ØR – Budgetskabelon:
Louise præsenterede den opdaterede budgetskabelon for ØR.
Der vil blive udarbejdet et realiseret overblik, når foråret er ovre.

